
 

REGULAMIN REKRUTACJI  

DO KLASY SIÓDMEJ DWUJĘZYCZNEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

 

1. Zgodnie z art. 139 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe do oddziału 

dwujęzycznego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się w pierwszej kolejności ucznia 

szkoły, który:  

a) otrzymał promocję do klasy VII; 

b) uzyskał pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego  

na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.  

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa  

w pkt. 1 regulaminu, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych,  

b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka 

polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;  

c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.  

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu oddział nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria,  

o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się – Prawo oświatowe. 

 

4. Do postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy – Prawo oświatowe. 

 



 

5. Harmonogram rekrutacji 

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu 

rekrutacyjnym 

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego klasy 

VII w Szkole Podstawowej nr 3 im. Łączniczek Armii 

Krajowej 

od 11.02.2019r. do 25.02.2019r. 

do godziny 15.00 

 

2. Sprawdzian predyspozycji językowych     

WAŻNE: WYMAGANA LEGITYMACJA SZKOLNA  

      

26.02. 2019r. 

godz. 9.00 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

wyników sprawdzianu predyspozycji językowych                       

 

04.03.2019r. 

do  godz. 15.00 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych                                    

 

14.03. 2019r. 

do godz. 15.00 

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 

pisemnego oświadczenia 

19.03.2019r. 

do godz. 15.00 

 

6. Dostarczenie przez kandydata świadectwa promocyjnego  

do klasy VII 

25.06. 2019r. 

do godz. 15.00 

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

do oddziału dwujęzycznego klasy VII  Szkoły Podstawowej  

nr 3  im. Łączniczek Armii Krajowej                                             

 

27.06.2019r. 

do godz. 15.00 

 

6. Terminy w postępowaniu uzupełniającym określa Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Miasta 

Józefowa z dnia 31 stycznia 2019 r. 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.02.2019r. 

 

 


